Thân Gửi Các Gia Đình Và Thành Viên Cộng Đồng Everett,
Khi bắt đầu vai trò Tổng Giám Đốc Hệ Thống Trường Công Lập Everett, tôi muốn bày tỏ lòng
biết ơn chân thành của mình đối với sự tin tưởng mà quý vị đã đặt vào các trường của chúng
tôi. Tôi rất vinh dự khi có cơ hội phục vụ quý vị, các em học sinh và toàn thể thành phố Everett.
Kể từ khi bắt đầu vào tuần trước, tôi đã toàn tâm toàn lực với học khu bằng cách đến thăm một
số trường học, gặp gỡ các nhân viên văn phòng chính và nhân viên nhà trường cũng như thiết
lập mối quan hệ với các đối tác bên ngoài. Về cơ bản, tôi đã trở thành một học sinh của Everett
và vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi và nhiều việc phải làm.
Vì bản thân tôi cũng là phụ huynh, nên tôi hiểu rằng sức mạnh của bất kỳ cộng đồng trường
học nào cũng đều phụ thuộc vào sự hợp tác có ý nghĩa giữa nhà trường, các nhà giáo dục và
các gia đình của chúng ta cùng chung tay để đảm bảo rằng các em học sinh của chúng ta đạt
được thành tích xuất sắc trong học tập. Nếu không có quý vị, chúng tôi không thể thành công
trong nỗ lực đó.
Vì quý vị là đối tác quan trọng trong việc đảm bảo thành công của con mình, điều quan trọng là
tiếng nói của quý vị phải được lắng nghe khi chúng tôi định hướng con đường phía trước với tư
cách học khu. Là một phần trong kế hoạch khi giữ vai trò mới này, tôi sẽ cung cấp giờ làm việc
ở nhiều khung giờ và địa điểm khác nhau trong thành phố để phù hợp hơn với lịch trình của các
gia đình. Trong thời gian chờ đợi đến lúc đó, xin nhớ rằng quý vị có cơ hội cung cấp phản hồi
cho học khu về các ưu tiên tài trợ theo Đạo Luật Về Cơ Hội Dành Cho Học Sinh bằng cách điền
vào khảo sát có thể tìm thấy trên trang web của Hệ Thống Trường Công Lập Everett hoặc tại
https://tinyurl.com/EPSSOA.

Tôi sẽ cảm thấy rất tắc trách nếu không đề cập rằng tôi đã thấy được niềm đam mê và cống
hiến của những người mà tôi đã gặp. Mọi người tiếp tục chứng minh rằng Hệ Thống Trường
Công Lập Everett, theo nghĩa chân thực nhất của từ này, là một cộng đồng. Tôi đặc biệt tự hào
vì giờ đây tôi đã tự coi mình là một thành viên và tôi mong muốn được chung tay cùng tất cả
quý vị khi chúng ta tăng cường việc làm gương mẫu mà hiện chúng ta có thể làm được tại học
khu.
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